
 
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรี (ดนตรีสากล) 
********************* 

ด้วยโรงเรียนโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘           
มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น 
อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘  
มีนาคม ๒๕๔๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  
๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้าง
ชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้าง
เป็นครูอัตราชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งทีร่ับสมัครคัดเลือก 
   ๑.๑ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรี (ดนตรีสากล) จ านวน ๑ อัตรา  
   ๑.๒ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท/เดือน (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) (มีประกันสังคม) 
   ๑.๓ ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี งบประมาณ 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๓  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒.๔  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
  ๒.๕  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต - 
ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๖  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง 

   ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าค าโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ๒.๘  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ 
   ๒.๙  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

 
 
 
 

/๓. คุณสมบัติ... 
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๓.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ๓.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรี  
  ๓.๒  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  ๓.๓  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือใบอนุญาตประกอบ 
การสอน 

๔.  ขอบข่ายท่ีจะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  ๔.๑  ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาดนตรี 
  ๔.๒  งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๕.  การรับสมัคร 

      วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ต าบลนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง
จังหวัดสุโขทัย ในระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) หรือสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕-๐๑๐๒๑๑ หรือ ๐๙๓-๒๖๓๙๐๙๐ (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

๖.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
 ๖.๑  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๖.๒  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
       ๖.๓  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๕  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๖.๖  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ฉบับ  

  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืน 
ให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่ างๆ 
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือ
รายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคมจะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 

/๗. การประกาศ... 
 



-  ๓  - 

 ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และก าหนด  
วัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ต าบลนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง  
จังหวัดสุโขทัย 

 ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ทดสอบภาคปฏิบัติและ
การสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่ก าหนด (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒      
ตั้งแต่เวลา ๐๙..๐๐ น. ณ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ต าบลนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย โดยได้ก าหนดการคัดเลือก 
ดังนี้ 

 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. 
 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
 
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 
ภาค ก 

- ความรู้ ความสามารถท่ัวไป 
ภาค ข 

- ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก (ปฏิบัติ) 
ภาค ค  

- สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
 

๕๐ 
 

๕๐ 
 

๕๐ 

  

๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
     ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน       
จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า  หากยังได้คะแนนเท่ากัน   
จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
     ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง 
ลงมา ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน  ๒๕๖๒ ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก  แต่หากมี
การสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผล
การสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  
  (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
  (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                    (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  ๑๐.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
            - วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ รายงานตัว ท าสัญญาจ้าง  
  ๑๐.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก               
และให้มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่ก าหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ            
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

/๑๐.๓ ผู้ได้รับ... 
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  ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ             
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ         
หรอืปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
       ๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏ  
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น  

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

ประกาศ  ณ  วันที่   ๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
    
 
       

 
                                                              (นายชชัวาลย์   อ่ าเทศ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรี (สากล) 

ตามประกาศโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ลงวันที่  ๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
................................................................................ 

 
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒   ประกาศรับสมัคร 

วันที่ ๑๘ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒  รับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) 

ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒             สอบปฏิบัติการสอบและสอบสัมภาษณ์   

ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒            ประกาศผลการคัดเลือก 

ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒           รายงานตัว ท าสัญญาจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 


